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Dagsorden til møde i Bæredygtighedsudvalget den 18. novem-

ber 2020 

 

1. Velkommen ved Anders Winnerskjold 

 

2. Lokale udfordringer og muligheder ved Janne Roesen (MTM) 

På sidste møde deltog repræsentanter for det lokale erhvervsliv og 

logistikbranchen. Fokus var på de lokale udfordringer og muligheder 

for at gøre leveringen af varer ind i byen og affald ud af byen mere 

hensigtsmæssig ift. pladsudnyttelse og miljøbelastning. Der gives en 

opsummering på de udfordringer og muligheder, der på sidste møde 

blev italesat af det lokale erhvervsliv.  

 

3. Inspirationsoplæg om varelevering 

Der er inviteret tre oplægsholdere, som kommer med hvert deres in-

spirationsoplæg. Oplæggene vil tage udgangspunkt i, hvordan man 

på nytænkende måder kan håndtere vareleveringen, ligesom per-

spektiver fra andre steder i landet vil blive inddraget i relevant om-

fang i oplæggene. De tre oplægsholdere er: 

a. Michael Svane, branchedirektør ved DI Transport  

b. Susanne Krawack, seniorkonsulent ved Concito 

c. Jacob Willer Holm, Velopak 

 

4. Drøftelse af mulighederne for optimering af vareleveringen 

Drøftelse i udvalget med oplægsholderne om perspektiverne for at 

optimere vareleveringen miljømæssigt og pladsmæssigt. 

 

5. Status på input til at sikre en mere bæredygtig varelevering 

Der gøres status i udvalget på de eksterne input, udvalget har fået 

indtil nu med henblik på en drøftelse af de enkelte initiativer. 

 

6. Mini-borgersamling om grøn mobilitet ved Morten Skou Nicolai-

sen (MTM) 

Grøn Mobilitet (MTM) samt Aarhus Omstiller (MKB) er i samarbejde 

med borgeraktivist-netværket Sager der Samler ved at etablere en 

mini-borgersamling i starten af 2021 med fokus på grøn mobilitet.  

 

Her vil et repræsentativt udvalgt panel af 24 aarhusianere sammen 

med en række eksperter udarbejde anbefalinger til den grønne om-

stilling på transportområdet generelt. MTM og MKB ønsker i den for-

bindelse en drøftelse af, om Bæredygtighedsudvalget ønsker at 

være aftagerpanel for disse anbefalinger, således at borgerinddra-

gelsen får en formel forankring i et politisk udvalg fremfor kun at 

være input til embedsværket.  

 

7. Evt.  
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8. Tak for nu 


